
Klankbordbijeenkomst 19 januari 2023 

Notulen ‘Klankbordbijeenkomst’  

 

    

Datum:    Donderdag 19 januari 2023 

Aanvang:   20.00 uur 

Locatie:   SV-Home 

 

Aanwezigen:  

- Leden Clubraad (Karel, Tjerk, Ad, Jarmo en Hugo) 

- Maarten Akkermans (Afvaardiging vanuit ‘Samen voor NAC’) 

- Thijs Kroezen (Afvaardiging vanuit Bsiderats) 

- Martijn Koks (Afvaardiging vanuit Breda Loco’s) 

- Dennis Verhoeven (Afvaardiging vanuit F7-ultras) 

- Joeri van Hout (Afvaardiging vanuit De Rat) 

 

Afwezig: 

- Sjoerd van Fessem (Afvaardiging vanuit Stichting NOAD) 

- Thomas Koster (Afvaardiging vanuit Front76) 

- Afvaardiging vanuit Stichting Vak-G. 

 

Voorstelronde: 

Er is een voorstelronde gemaakt door alle aanwezigen. 

 

Uitleg Klankbordgroep: 

Karel heeft aangegeven hoe de totstandkoming is gegaan mbt. deze klankbordgroep. 

Op 3 oktober hebben wij als Clubraad een gesprek gevoerd met NAC=Breda over de 

overlegmomenten tussen NAC, de Clubraad en andere geledingen. Er is besloten dat de 

belangen van supporters worden geborgd in een periodiek bijeenkomende klankbordgroep 

waarbij leden van de directie van NAC, RvC en de STAK door het jaar heen beschikbaar zijn 

voor regulier overleg met alle supporters geledingen binnen NAC. Gezamenlijk hebben wij 4 

data gepland die wij jaarlijks willen laten terugkomen. Door vaste data vast te leggen zorgen 

wij voor duidelijkheid voor alle betrokkenen. NAC nodigt alle verschillende geledingen uit 

voor deze klankbordavonden. 

 

Data Klankbordavonden: 

Voor deze vergadering hebben wij als Clubraad gekozen om 4 vaste data in een jaar vast te 

leggen zodat het voor iedereen duidelijk is wanneer deze klankbordavonden plaatsvinden.  

2e donderdag van februari 

2e donderdag van mei  

2e donderdag van september (8 september 2023) 

2e donderdag van december (7 december 2023) 

Hierover is ook contact geweest met Eric Matijsen. Eric gaf te kennen dat de eerste twee data 

(2e donderdag van februari en de 2e donderdag van mei) te snel komen aangezien de 

organisatie nog niet geheel is ingevuld. De andere twee avonden (8 september en 7 

december) kunnen al wel worden vastgelegd. Wel gaf Eric aan dat hij, in samenspraak met de 

nieuwe algemeen directeur, nog voor de zomer een klankbordbijeenkomst en een 

forumavond voor alle supporters wil organiseren. 

 

 

http://www.clubraadnac.nl/
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Bepalen verschillende onderwerpen per vergadering: 

De aanwezigen hebben verschillende onderwerpen ingebracht om te bespreken tijdens deze 

avonden. Sommige onderwerpen komen per overleg terug, andere onderwerpen worden één 

of twee keer in het jaar besproken. 

 

 

Februari:  

Cultuurbewaking, sfeer, maatschappelijke projecten rondom NAC, jeugdopleiding, 

uitwedstrijden,  

Stadionzaken, trainingsfaciliteiten, communicatie algemeen, voortgang Klankbordgroep en 

supporterszaken. 

 

Mei:  

Cultuurbewaking, sfeer, maatschappelijke projecten rondom NAC, jeugdopleiding, 

uitwedstrijden, sfeerpot voor het nieuwe seizoen, stadionzaken, communicatie algemeen en 

supporterszaken. 

 

September: 

Cultuurbewaking (projecten), sfeer, maatschappelijke projecten rondom NAC, jeugdopleiding, 

uitwedstrijden, stadionzaken, communicatie algemeen, supporterszaken en financiën.  

 

December: 

Cultuurbewaking (projecten), sfeer, maatschappelijke projecten rondom NAC, jeugdopleiding, 

uitwedstrijden, stadionzaken, communicatie algemeen en supporterszaken. 

 

 

 

Overige zaken: 

- Martijn oppert dat het een idee is om de businessclub en het NAC Museum te 

betrekken bij de klankboordgroep. Karel neemt dit op met de businessclub en Hugo 

neemt contact op met het NAC Museum. 

- Maarten heeft het idee om ‘Het Rattenpad’ weer nieuw leven in te blazen. Dit is in het 

verleden opgepakt door verschillende geledingen, maar door Covid-19 is hier niets 

meer mee gedaan. De groep die nu bijeen is kan dit gezamenlijk oppakken. 

- Dennis geeft aan dat deze bijeenkomst een mooie start kan zijn meer coördinatie 

vanuit deze groep supporters. Hugo zal een appgroep aanmaken zodat de 

communicatie onderling makkelijker verloopt. 

- Joeri geeft te kennen dat hij graag zou zien dat Toon Gerbrands aansluit bij de eerste 

Klankbordavond. De reden is dat deze opzet bedacht is door Toon Gerbrands, het lijkt 

de aanwezigen dan ook logisch dat hij aansluit. 

- Notulen van deze bijeenkomsten worden door de Clubraad gecommuniceerd. 

- De klankbordbijeenkomsten zullen worden geleid door Hugo.  
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Actielijst: 

 

 

  

Karel Karel neemt contact op met de businessclub om na te gaan of er 

interesse is om aan te sluiten bij deze klankbordgroep. 

Hugo Hugo neemt contact op met het NAC Museum om na te gaan of er 

interesse is om aan te sluiten bij deze klankbordgroep. 

Martijn Martijn neemt contact op met Stichting Vak-G om na te gaan of er 

interesse is om aan te sluiten bij deze klankbordgroep. 

Hugo Notulen doorsturen en een appgroep aanmaken. 


